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 2 (4) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4أنبي داود )نب  الحائية الومة المنظشرح 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحم  الرحيم
 أما بعد:نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ، وصلى هللا وسلم وبارك على ن ،الحمد هلل رب العالمي 

 : -تعالى رحمه هللا-قال انب  حجر 
وبراءته مما نسب إليه  ،م  المحنة بسنبب ذلكوما حصل له  ،ذكر ما وقع نبينه وبي  الذهلي في مسألة اللفظ

 م  ذلك.
 قال الحاكم أنبو عنبد هللا في تاريخه:

فأقام نبها مدة يحدث على الدوام، قال: فسمعت محمد نب  حامد  ،قدم النبخاري نيسانبور سنة خمسي  ومائتي 
ذهنبوا إلى هذا النبزار يقول: سمعت الحس  نب  محمد نب  جانبر يقول: سمعت محمد نب  يحيى الذهلي يقول: ا

الناس إليه فأقنبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه، قال: فذهب 
 قال: فتكلم فيه بعد ذلك. ،مجلس محمد نب  يحيى

سمعت مسلم نب  الحجاج يقول: لما قدم محمد نب  إسماعيل نيسانبور ما رأيت  :وقال حاتم نب  أحمد نب  محمود
 عالمًا فعل به أهل نيسانبور ما فعلوا به، استقنبلوه م  مرحلتي  م  النبلد أو ثالث.واليًا وال 

من مرحلتين يعني ثمانين كيلو استقبلوه، وليست استقبالهم على السيارات والقاطرات أو الطائرات، ال، على 
ر يسير، سهل عليهم؛ لكنها عندهم أم ،األقدام وعلى الرواحل مسيرة ثالثة أيام ليست بالسهلة عليهم أو يومين

 ألنهم وطنوا أنفسهم على هذا األمر.
أيام توفي القاضي  وفي رحلة ابن بطوطة التي تحدثنا عنها خرجوا من طنجة وبعد عشرة أيام يمشون عشرة

من يتحمل أن يقف  ؟هذا ممن ألف هذه الوسائل المريحةمثل من يتحمل عشرة أيام، طنجة، فرجعوا ليدفنوه في 
قدامه واحد، يتحملون الناس اليوم؟ ما يتحملون، لكن وواقف  ؟ة عند إشارة ويبي يلف على اليمينأمامه في سيار 

 وهللا المستعان. ،وكأنها خطوات عندهم ،الفراسخ، يسيرون على األقدام هم وطنوا أنفسهم على هذا
 طالب:........

مسيرة ثالثة  ،نعم مسيرة يومين ،كيلوثمانين كيلو، وثالث مراحل مائة وعشرين  ،ال، مرحلتين يعني مسافة قصر
 نعم. ،أيام

فإني  ،وقال محمد نب  يحيى الذهلي في مجلسه: م  أراد أ  يستقنبل محمد نب  إسماعيل غدًا فليستقنبله
فدخل النبلد فنزل دار النبخاريي ، فقال لنا محمد نب   ،أستقنبله، فاستقنبله محمد نب  يحيى وعامة علماء نيسانبور

يء م  الكالم، فإنه إ  أجاب نبخالف ما نح  عليه وقع نبيننا وبينه، وشمت نبنا كل يحيى: ال تسألوه ع  ش
 ناصنبي ورافضي وجهمي ومرجئ نبخراسا .
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والمشايخ ينتقد بعضهم بعضًا، لكنهم ال  ،نعم هذه طريقة أهل العلم في مناقشة بعضهم لبعض إلى وقتنا هذا
ال ن ذلك للناس، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم لكن ال يظهرو  ،يظهرون ذلك للناس، يتناقشون فيما بينهم

 وال يتفرق بسببهم الجهال. ،يشمت بهم األعداء
فقال لنا محمد نب  يحيى: ال تسألوه ع  شيء م  الكالم، فإنه إ  أجاب نبخالف ما نح  عليه وقع نبيننا 

محمد نب  إسماعيل وبينه، وشمت نبنا كل ناصنبي ورافضي وجهمي ومرجئ نبخراسا ، قال: فازدحم الناس على 
حتى امتألت الدار والسطوح، فلما كا  اليوم الثاني أو الثالث م  يوم قدومه قام إليه رجل فسأله ع  اللفظ 

 بالقرآ ، فقال: أفعالنا مخلوقة، وألفاظنا م  أفعالنا، قال: فوقع نبي  الناس اختالف.
، يشوف يرى الناس مقبلين هاليوم، يفعل، ويفعله بعض الناس صار هذا مفتاح شر، هذا الذي سأل هذا السؤالو 

حصل لسؤال، ثم بعد ذلك تحصل الفتن، وتعلى شخص فيريد إسقاطه على حد اصطالحهم، فيسألوه مثل هذا ا
يما ال س ،المشاكل، ويحصل العداء والتحريِش، وتزداد األمور والطالب يستوشون ويفشون مثل هذا الكالم

ال فاألصل أ  نعم. ،ن الخالف يسير جداً جهالهم، فتزداد الشقة، وا 
فلما كا  اليوم الثاني أو الثالث م  يوم قدومه قام إليه رجل فسأله ع  اللفظ بالقرآ ، فقال: أفعالنا مخلوقة، 

، وقال بعضهم: ق و: لفظي بالقرآ  مخلوألفاظنا م  أفعالنا، قال: فوقع نبي  الناس اختالف، فقال بعضهم: قال
 الف، حتى قام بعضهم إلى بعض، قال: فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم.لم يقل، فوقع نبينهم في ذلك اخت

واجتمع  ،وقال أنبو أحمد نب  عدي: ذكر لي جماعة م  المشايخ أ  محمد نب  إسماعيل لما ورد نيسانبور
الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال ألصحاب الحديث: إ  محمد نب  إسماعيل يقول: لفظي بالقرآ  

لمجلس قام إليه رجل، فقال: يا أبا عنبد هللا ما تقول في اللفظ بالقرآ  مخلوق هو أو مخلوق، فلما حضر ا
 ،مخلوق  غير هللا كالم القرآ  :النبخاري  فقال ،عليه فألح ،ثالثاً  يجبه ولم ،النبخاري  عنه فأعرضغير مخلوق؟ 

 .مخلوق  بالقرآ  لفظي :قال قد :وقال ،الرجل فشغب ،نبدعة واالمتحا  ،مخلوقة العباد وأفعال
 [( سورة الصافات69)] }َوَّللاهُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَ {دام قال: أفعالنا مخلوقة، يعني كما نطق بذلك القرآن  إلزام، ما

دام يقول هذا  لكن ألزموه بأنه ما (خلق أفعال العبادة، ولإلمام البخاري مصنف في هذا )فأفعال العباد مخلوق
، بالقرآن مخلوق، هو ما قال هذا، وهذا اللفظ المجمل ال يقوله البخاري وال غيره الكالم فال بد أن يقول: لفظي

 ، نعم.ظ؛ ألن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به التلفمسألة اللفظ
 أفعال إ  :يقول إسماعيل نب  محمد سمعت :قال الفربري  حدثنا الهيثم أنبينب   بكر أنبو حدثنا :الحاكم وقال
 نب  ربعي ع  مالك أنبو حدثناقال:  معاوية نب  مروا  حدثناقال:  هللا عنبد نب  علي حدثنا فقد ،وقةمخل العباد
 كل يصنع هللا أ )) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- حذيفة ع  حراش
 .((وصنعته صانع
 إ  :يقولو   أصحانبنا أسمع زلت ما :يقول يالسرخس قدامة أبا يعني سعيد نب  هللا عنبيد وسمعت :النبخاري  قال
 مخلوقة.العباد  أفعال



 
 

 
 

 
4 

 4 (4) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 في المثنبتالمنبي   القرآ  فأما ،مخلوقة وكتانبتهم كسانبهمأو  وأصواتهم حركاتهممحمد نب  إسماعيل:  قال
ُدورِّ }نَبْل ُهَو آَياٌت نَبي َِّناٌت فِّي ُص : تعالى هللا قال ،مخلوق غير  هللا كالم فهو القلوب، في الموعى ،المصاحف

ْلَم{ يَ  ُأوُتوا اْلعِّ  .[( سورة العنكنبوت94)] الهذِّ
 محمد سمعت :الشرقي نب  حامد أنبو وقال ؟مخلوقة أنها يشك فم  األوعية أما :راهويه نب  إسحاق وقال :قال
 يجالس وال ،منبتدع فهو مخلوق  بالقرآ  لفظي زعم وم  ،مخلوق  غير هللا كالم القرآ  :يقول الذهلي يحيى نب 
 .مذهبه على كا  م  إال مجلسه يحضر ال فإنه ،فاتهموه إسماعيل نب  محمد إلى هذا بعد ذهب وم  ،ميكل وال

سواء كان عن قصد أو غير قصد، هم فهموا من كالم ألن هؤالء الذين نقلوا له ما فهموه من كالم البخاري، 
ظنا بالقرآن مخلوق، لفظه مخلوق، وأما البخاري أنه يقول: أفعالنا مخلوقة، رووا هذا بالمعنى وقالوا: إنه يقول: لف

حتمل الملفوظ، فنقلوا له ما فهموا، نقلوا له وت ،مسألة لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة شنيعة؛ ألنها تحتمل التلفظ
 نعم. ،ما فهموه، وبعضهم حرف كالمه إلى ما يرد؛ ليوقع بين علماء المسلمين -نقلوا للذهلي-

 نب  مسلم إال النبخاري  ع  الناس انقطع اللفظ مسألة في الذهلي وبي  خاري النب نبي  وقع ولما :الحاكم وقال
 .سلمة نب  وأحمد الحجاج

 على وقام ،عمامته فوق  رداءه مسلم فأخذ ،مجلسنا يحضر أ  له يحل فال باللفظ قال م  أال :الذهلي قال
 يحدث فلم مسلم أنصف وقد :قلت ،الجم   ظهر على عنه كتبه كا  ما جميع الذهليفبعث إلى  ،الناس رؤوس
 .هذا ع  وال هذا ع  كتابه في
 :يقول النيسانبوري  سلمة نب  أحمد سمعت :يقول هانئ نب  صالح نب  محمد سمعت :هللا عنبد أنبو الحاكم وقال
 في لج وقد ،المدينة هذه في خصوصاً  نبخراسا  مقنبول رجل هذا إ  هللا عنبد أبا يا :فقلت النبخاري  على دخلت
}َوُأَفو ُِّض َأْمرِّي إَِّلى  :قال ثم ،لحيته على فقبض :قال ؟ترى  فما ،فيه يكلمه أ  منا أحد دريق ال حتى األمر هذا

} َبادِّ يٌر بِّاْلعِّ  طلباً  وال ،بطراً  وال أشراً  نبنيسانبور المقام أرد لم أني تعلم إنك اللهم [( سورة غافر99)] َّللاهِّ إِّ ه َّللاهَ َبصِّ
نما ،للرياسة  آتاني لما حسداً  الرجل هذا قصدني وقد ،المخالفي  لغلبة الوط  لىإ الرجوع نفسي علي أنبت وا 

 .ألجلي حديثه م  لتخلصوا غداً  خارج نيإ أحمد يا :لي قال ثم ،غير ال هللا
 م  سلمة نب  وأحمد الحجاج نب  مسلم قام لما :قال األخرم نب  هللا عنبد أنبي الحافظ ع  أيضاً  الحاكم وقال

 .وسافر النبخاري  فخشي ،النبلد في الرجل هذا يساكنني ال :الذهلي قال ري النبخا بسنبب يحيى نب  محمد مجلس
 النيسانبوري  نصر نب  أحمد عمرو أبا سمعت :قال محمد نب  خلف حدثنا :نبخاري  تاريخ في غنجار وقال

 محمد ذكر فجرى  ،المروزي  نصر نب  محمد ومعنا ،القرشي إسحاق أنبي عند يوماً  كنا :يقول نبنيسانبور الخفاف
 فإني ،كذاب فهو مخلوق  بالقرآ  لفظي :قلت أني زعم م  :يقول سمعته :نصر نب  محمد فقال يلإسماع نب 
 :عمرو أنبو قال ،لك أقول ما إال ليس :فقال ،فأكثروا هذا في الناس خاض قد هللا عنبد أبا يا :له فقلت ،أقله لم

 إنك عنك يحكي م  ههنا هللا عنبد أبا يا :فقلت ،نفسه طانبت حتى الحديث م  شيءب فذاكرته النبخاري  فأتيت
 م  غيرها وسمى- نيسانبور أهل م  زعم م  عنى احفظ عمرو أبا يا :فقال ،مخلوق  بالقرآ  لفظي :تقول
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 العباد أفعال :قلت أني إال أقله لم فإني ،كذاب فهو مخلوق  بالقرآ  لفظي :قلت أننى -كثيرة ناً دانبل النبلدا 
 .مخلوقة
 نب  محمد سألت :يقول نعيم نب  محمد سمعت :يقول الفقيه محمد نب   حسا الوليد أبا سمعت :الحاكم وقال

 غير هللا كالم والقرآ  ،وينقص ويزيد وعمل قول :فقال ،اإليما  ع  وقع ما شأنه في وقع لما إسماعيل
رضي - علي ثم ،عثما  ثم ،عمر ثم ،بكر أنبو -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب وأفضل ،مخلوق 
 .-تعالى هللا شاء إ - أبعث وعليه ،أموت وعليه ،حييت هذا على -مهللا عنه

 ...-الحافظ الذهبي-ثم قال: قلت  ،كالم الذهبي في المسألة تعقيبًا على القصة أوردها بطولها
 فلما فيها، فوقف النبخاري، عنها سئل مخلوق  اللفظ أ  هي المسألة: قلت: -تعالى رحمه هللا-قال الذهنبي 

 وأخذه فيه، فتكلم اللفظ، مسألة يوجه أنه الذهلي منه فهم لذلك، واستدل مخلوقة، ناأفعال بأ  واحتج وقف
 .وغيره هو قوله بالزم
  :تاريخه في غنجار رواها التي الحكاية في النبخاري  قال وقد
: يقول نبنبخارى  الخفاف النيسانبوري  نصر نب  أحمد عمرو أبا سمعتقال:  ،إسماعيل نب  محمد نب  خلف حدثنا
 النبخاري، إسماعيل نب  محمد ذكر فجرى  المروزي، نصر نب  محمد ومعنا القيسي إسحاق أنبي عند يوماً  كنا
 فقلت ،أقله لم فإني كذاب، فهو مخلوق  بالقرآ  لفظي: قلت أني زعم م : يقول سمعته: نصر نب  محمد فقال
  .أقول ما إال ليس: فقال ،فيه وأكثروا ،هذا في الناس خاض قد هللا عنبد أبا يا: له
 عنبد أبا يا: فقلت ،نفسه طانبت حتى حاديثاأل م  يءش في فناظرته النبخاري  فأتيت :الخفاف عمرو أنبو الق
 أهل م  زعم م : لك أقول ما احفظ عمرو أبا يا: فقال ،المقالة هذه قلت أنك عنك يحكي أحد هنا ها هللا

 بالقرآ  لفظي: قلت أني نةوالمدي ومكة والبصرة والكوفة وبغداد وحلوا  وهمذا  والري  وقومس نيسانبور
 .مخلوقة العباد أفعال: قلت أني إال أقله لم فإني ،كذاب فهو مخلوق 
 نيسانبور إسماعيل نب  محمد قدم لما: يقول الحجاج نب  مسلم سمعت: الكندي أحمد نب  حاتم سعيد أنبو وقال
 في يحيى نب  محمد فقال، وثالثة مرحلتي  استقنبلوه به، فعلوا ما نيسانبور أهل به فعل عالماً  وال والياً  رأيت ما

 العلماء، وعامة يحيى نب  محمد فاستقنبله ،فليستقنبله غداً  إسماعيل نب  محمد يستقنبل أ  أراد م : مجلسه
 نح  ما نبخالف أجاب إ  فإنه الكالم م  يءش ع  تسألوه ال: يحيى نب  محمد لنا فقال النبخاريي ، دار فنزل
 ...نبخراسا  مرجئ وكل جهمي وكل رافضي وكل وري حر  كل نبنا شمت ثم وبينه، نبيننا وقع فيه

المسألة وضحت يعني كلها من الحساد الذين استوشوا هذه المسألة وهذه القضية وألزموا البخاري بالزم لم يلتزمه، 
رادة التفريق بين العلماء موجودة في كل عصر وفي كل  ،أفعال العباد مخلوقة، لكن الحسد ،وكالمه حق وا 

فحصل  ،فاستغلوا هذه الفرصة ،ووجدوا مدخالً  ،وأرادوا أن يفرقوا بين اإلمامين ،ض المغرضينبعمصر، استغلها 
 ما حصل.

 بسم هللا الرحم  الرحيم
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 وصلى هللا وسلم على ننبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي . ،الحمد هلل رب العالمي 
  .واغفر لنا يا رب العالمي ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-تعالى رحمه هللا-قال الناظم 
 فإنددددددده أيقددددددد  المقددددددددور وبالقددددددددر

 ومنكددددراً  نكيددددراً  -جهددددالً - تنكددددر   وال
 بفضدددددله العظددددديم هللا يخدددددرج: وقدددددل
  بمائده تحيدا الفردوس في النهر على
 شدددددددددافع للخلددددددددد  هللا رسدددددددددول وأ 
 عصدددوا وا   الصدددالة أهدددل تكفدددر   وال
 إنددددددددددده الخدددددددددددوارج أير  تعتقدددددددددددد وال
 ديندددددددددهنب لعوبددددددددداً  مرجيددددددددداً  تدددددددددك وال

 ونيدددددة قدددددول اإليمدددددا  إنمدددددا: وقدددددل
 وتدددددارة بالمعاصدددددي طدددددوراً  ويدددددنقص

 وقدددددددولهم الرجدددددددال آراء عندددددددك ودع
 نبدددددددينهم تلهدددددو قدددددوم مددددد  تدددددكُ  وال
             هددذه صدداح يددا الدددهر اعتقدددت مددا إذا

 أفدددديحُ  والدددددي  الدددددي  عقددددد دعامددددة 
 تنصددددح إنددددك والميددددزا  الحددددوض وال
 تطددرح الفحددم مدد  أجسدداداً  النددار مدد 

 يطفدددح جددداء إذ سددديلال حميدددل كحدددب
 موضددح حدد : القنبددر عددذاب فددي وقددل

 يصدددفح العدددرش وذو يعصدددي فكلهدددم
 ويفضددددح يددددردي يهددددواه لمدددد  مقددددال
 يمددددددزح بالدددددددي  المرجددددددي إنمددددددا أال

 مصدددددرح الننبدددددي قدددددول علدددددى وفعدددددل
 يدددرجح الدددوز   وفدددي يينمددد بطاعتددده
 وأشددددددرحأزكددددددى  هللا رسددددددول فقددددددول
 وتقدددددح الحددددديث أهددددل فددددي فددددتطع 
 وتصدددددبح تنبيدددددت خيدددددر علدددددى فأندددددت

 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،د هلل رب العالمينالحم
 بعد:

بعد أن أنهى الكالم على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ذكر معتقدهم  -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
حلوه ومره،  ،به، هو اإليمان بالقدر خيره وشرهفي ركن ركين عظيم من أركان اإليمان، ال يصح اإليمان إال 

في جوابه لجبريل لما سأله عن اإليمان، وذكر  -عليه الصالة والسالم-وجاء ذكره في آيات كثيرة، وذكره النبي 
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان اإليمان  :فيه

-المقضي منه  -جل وعال-تد بقوله من أهل العلم، واإليمان بالقدر المقدور المقدر من قبل هللا بإجماع من يع
 ال يصح اإليمان إال به. -سبحانه وتعالى

ومن ينتسب إلى القبلة اختلفوا إلى طرفين ووسط، طرف نفوا القدر، وقالوا: إن األمر أنف، وهؤالء وجدوا في 
في أول حديث في صحيح مسلم، وأقسم أن أحدهم لو  -ضي هللا عنهر -عصر الصحابة، وذكروا البن عمر 

عليه الصالة -أنفق ما أنفق ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، واحتج عليهم بحديث جبريل حينما سأل النبي 
 وفيها اإليمان بالقدر. ،عن اإليمان فذكر له أركانه -والسالم
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ال يعلم الشيء حتى يقع، فنفوا العلم السابق، ونفوا الكتابة،  -جل وعال-هؤالء قالوا: ال قدر، واألمر أنف، وهللا 
ألن من أنكر العلم كفر كما  اتب كلها، وهؤالء ال شك في كفرهم؛ونفوا المشيئة، ونفوا اإليجاد والتكوين، نفوا المر 

لمشيئة واإليجاد قال أهل العلم، لكن هذا النوع من القدرية يقول أهل العلم: إنهم انقرضوا، فصار النفاة ينفون ا
ويقرون بالكتابة، لكنهم ينفون الثالثة والرابعة التي هي  ،والتكوين، يقرون بالمرتبتين األولى والثانية، يقرون بالعلم

 المشيئة واإليجاد والتكوين.
جل -هللا وهذا معتقد المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله، وال يوجده  ،خالقاً  -جل وعال-هؤالء أثبتوا مع هللا 

 كما أنه لم يشأه، إذ لو شاءه لكان ظالمًا لهم. -وعال
وال مشئية له وال إرادة، يتحرك من غير اختيار،  ،بد مجبور، وقالوا: إن العالطرف الثاني: بالغوا في إثبات القدر

ل السنة إلى أه -جل وعال-وحركته كحركة أوراق الشجر في مهب الريح، الريح تميلها تبعًا التجاهها، ووفق هللا 
، بالعلم التوسط في هذا الباب كغيره من أبواب الدين، فهم الوسط من بين الفرق، وأثبتوا القدر بمراتبه األربع

، واإلرادة التامة، وأثبتوا للعبد مشيئة -جل وعال-واإليجاد والتكوين، أثبتوا المشيئة مطلقة هلل  والكتابة والمشيئة
رادة فلم يقولوا }َوَما َتَشاُؤوَ  إِّاله َأ   -جل وعال-كنهم مع ذلكم يقرنون مشيئة العبد بمشيئة هللا نه مجبور، ل: إوا 

هذا نفي  }َوَما َرَمْيَت{   [( سورة األنفال71)] }َوَما َرَمْيَت إِّْذ َرَمْيَت َوَلكِّ ه َّللا َ َرَمى{ [( سورة التكوير96)] َيَشاء َّللاهُ{
إثبات للعمل، وال يستقيم مع النفي إال أن يحمل على أنه تابع إلرادة هللا  َت{}إِّْذ َرَميْ للعمل على سبيل االستقالل 

ولكن هللا  ،يعني رميت ،إذ حذفت ،نفوا اإلصابة ،رمى، يعني وما أصبت -جل وعال-، ولكن هللا -جل وعال-
فعله، لكن هو الذي أصاب، وهذا مالحظ، اإلنسان بقدرته أن يأخذ الحجر ويرمي الطير، فهذا من  -جل وعال-

ومع ذلكم ال يصيب؛ ألن  ،، قد يصيب وقد ال يصيب، وقد يكون من أمهر الناس-جل وعال-اإلصابة بيد هللا 
ويتكلم في موضوع  ،هللا ما أراد له اإلصابة، وقل مثل هذا في كل التصرفات، قد يكون اإلنسان من أبلغ الناس

األعمال على هذا، العبد له حرية وله  ال يحسنه، وسائر إحسانه -جل وعال-يتقنه ويحسنه، لكنه إذا لم يرد هللا 
{اختيار  فله حرية واختيار، لكن مع ذلكم هذه الحرية وهذا االختيار ال يستقل  [( سورة البلد71)] }َوَهَدْيَناُه النهْجَدْي ِّ

هب إلى المسجد هذا ، فالقدرية يقولون: إذا قام العبد مثاًل وذ-جل وعال-بها العبد، بل هي تابعة لمشيئة هللا 
، هذا يخلقه العبد -جل وعال-العبد الذي قام على رجليه ومشى الخطوات إلى المسجد كل هذا ال عالقة هلل به 

 وجاء بهم الخبر. ،، ولذا سموا مجوس هذه األمة-جل وعال-في نفسه، فأثبتوا خالقًا مع هللا 
يعني هو والمقعد  ،رك وخطى الخطوات إلى المسجدوتح ،بالمقابل الجبرية تقول: إن العبد لما قام على رجليه

هو  -جل وعال-وهللا  ال حرية له، إذا كان ال حرية له هو الذي أمضاه إلى المسجد -جل وعال-، هللا اءسو 
، لكنهم -جل وعال-الذي أمضاه، ما الفرق بين المطيع والعاصي؟ الجبرية فروا من شيء وهو إثبات خالق مع 

ذا كان العبد مجبورً  اً خطير  اً مع ذلك أثبتوا أمر  جبره ولم يترك له حرية وال اختيار في  -جل وعال-، وهللا اجدًا، وا 
 .أفعاله كيف يعذبه؟ إن عذبه وقد جبره على الفعل فقد صار ظالمًا له

 إياااااااااااااااك إياااااااااااااااك أن تبتاااااااااااااال بالماااااااااااااااء  ج  قاااااااال لاااااااهو ألقااااااااه فاااااااي الااااااايم مكتوفاااااااًا 
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جل -ره من قبل البشر هل يكلف؟ فكيف إذا أكره من قبل هللا المك ؟يعني المجبور المكره اآلن هل هو مكلف 
يعني من باب أولى، إذا أجبره الذي كلفه وطالبه بالعمل ال شك أن هذا  ؟على هذا العمل وجبر عليه -وعال

والذي له مراجعات في تفسير الرازي يكن على حذر شديد من مسألة  ،-نسأل هللا السالمة والعافية-ضالل 
 وأورد فيها من الشبه ما ال يستطاع دفعه. ،جل جبري، إضافة إلى المسائل األخرى التي ضل فيهاالجبر، فالر 

أنا أقول: ينتبه طالب العلم لهذه المسألة في هذا الكتاب؛ ألنه يورد شبهة قد يكون طالب العلم المتوسط ال 
م البصير على علم بهذا الكتاب يتخلص منها، فمن السالمة أال يقرأ في هذا الكتاب، لكن إذا دخل طالب العل

ما يعرف واقع  ،بخالف ما لو دخل على جهل ،وما يحتوي هذا الكتاب خف األمر، يعني يصير عنده تصور
 ،؛ ألنه بارع في إلقاء الشبه، لكن اإلجابة عن هذه الشبه ضعيف جداً ب، ويسمع هذه الشبهة القوية عندهالكتا

ويجيب عنها نسيئة، فليكن طالب العلم على حذر شديد من هذا الكتاب،  احتى قال القائل: إنه يورد الشبهة نقدً 
وبعضها فيها شوب اعتزال،  ،في تقرير مسائل االعتقاد على مذهب األشعريةومسألة الجبر قد يشترك معه غيره 

ينظر في أما مسألة الجبر هذه عنده مشكلة، مشكلة كبيرة جدًا، تجعل طالب العلم المتوسط ال  ،لكن يشاركه غيره
 مثل هذا الكتاب.

ال يصح إال به، وأنه له مراتب، وأن مذهب أهل السنة يثبتون  ،عرفنا أن اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان
رادة -جل وعال-المشيئة التامة هلل   .، لكنه ال يستقل بهامع بقية المراتب، ويثبتون للعبد حرية واختيار وا 

ال م "وبالقدر المقدور" ن كان و إن كان من الثالثي فهو مقدور،  ،قدر؟ على كل حال هو اسم مفعولمقدور وا  ا 
ال رباعي؟ ثالثي،  مقدر، والقدر أصل المادة المصدر من الرباعي فهو مصدر المصدر إيش؟ مصدر ثالثي وا 

ال فالمصدر الرباعي ،ثالثيال  .قدر يقدر تقديراً  وا 
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

ال  (أيقن)قدر يقدر تقديرًا، والمصدر الثالثي قدر يقدر قدرًا، المقدور اسم المفعول من الثالثي المصدر الرباعي 
، يعني هل يكفي غلبة ظن؟ ال يكفي، بل ال بد من اليقين، فال يكفي ، اإليمان بالقدر معناه اليقينبد من اليقين

ال بد بحيث ال  ،األمور العقدية ال بد أن يعقد عليها القلبغلبة ظن، وال يكفي من باب أولى شك وال وهم، فهذه 
 تقبل النقيض وال التردد.

 وبالقددددددددر المقددددددددور أيقددددددد  فإنددددددده
 

 ................................... 
 ج

يَ  َيُظنُّوَ  َأنهُهم مُّ على أنه قد يأتي الظن ويراد به اليقين، قد يأتي الظن في النصوص ويراد به اليقين  اَلُقو }الهذِّ
ْم{  ،االصطالحياإليمان بالبعث ركن، نعم اإليمان بالبعث ركن، والظن ال يكفي فيه الظن  [( سورة البقرة69)] َرب ِّهِّ

 إذًا الظن الذي هو اليقيني وارد في النصوص.
 وبالقددددددددر المقددددددددور أيقددددددد  فإنددددددده

 

 دعامددددة عقددددد الدددددي  والدددددي  أفدددديحُ  
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))واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم الراحة التامة  ويش الفائدة من اإليمان بالقدر؟ الفائدة
ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعت األمة على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إال بشيء كتبه 

ولذا لما  ؛ارتاح -جل وعال-فإذا آمن اإلنسان وأيقن بالقدر خيره وشره، وعلم أن حلوه ومره من هللا  هللا عليك((
لما ذكر أن كل شيء مكتوب ومقدر، ومكتوب على اإلنسان قبل  -عليه الصالة والسالم-سأل الصحابة النبي 

مع اعتقاد  دلهم على العمل ))اعملوا فكل ميسر لما خلق له((فقال:  ؟العمل ، وقبل أن يوجد، قالوا: ففيمأن يخلق
جل -اد، والذي يؤمن بالقدر خيره وشره على مراد هللا أن كل ميسر لما خلق له، فال بد من العمل مع االعتق

تب يرتاح راحة تامة في هذه الدنيا، والذي يختل إيمانه بالقدر ال شك أنه يشقى، ولن يحصل له إال ما ك   -وعال
له، لن يحصل له إال ما كتب هللا له، فتجد الهلع والجزع عند المصائب سببه عدم اليقين، وعدم الرضا بما قدر 

 .حمنالر 
 بماااااااا قااااااادر الااااااارحمن واشاااااااكره واحمااااااادِ   ج  وكاااااااان صاااااااااابرًا للفقاااااااار وادرع الرضاااااااااا

 ج

ده إال الشقاء هذه شبهة ال بد من هذا ليرتاح اإلنسان؛ ألنه ماذا سيصنع إذا لم يؤمن بالقدر ما الذي بيده؟ ما بي
ين، هذا أمر قدره هللا عليك وكتب لكن هذه شبهة المشرك [( سورة األنعام761)] }َلْو َشاء َّللا ُ َما َأْشَرْكَنا{المشركين 

أنت اعمل فكل ميسر لما خلق  ،قال: افعل، اعمل، أنت وما يدريك عن العاقبة -عليه الصالة والسالم-النبي 
 له.

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
 .[( سورة األنعام761)] }َلْو َشاء َّللا ُ َما َأْشَرْكَنا{شبهة المشركين 

الدعائم واألركان بمعنى واحد، دعامة للشيء الذي لواله لسقط، قاعدة، لوال هذا  ،دعامة "الدي  فإنه دعامة عقد"
 الركن الركين وهذه الدعامة لسقط المبني عليه.
................................... 

 

 دعامددددة عقددددد الدددددي  والدددددي  أفدددديحُ  
 

يالدين واسع، الدين الذي ارتضاه هللا للناس  ْساَلُم{}إِّ ه الد ِّ نَد َّللا ِّ اإلِّ يُت َلُكُم  [( سورة آل عمران76)] َ  عِّ }َوَرضِّ
يًنا{ ْساَلَم دِّ نا، وأن هللا ال يقبل سواه، هو المراد ه ،هذا الدين المعهود الذي جاء في فضله [( سورة المائدة3)] اإلِّ

{ويطلق الدين ويراد به الجزاء  ي ِّ ي يوم الجزاء، لكن المقصود به الدين الذي يعن [( سورة الفاتحة4)] }َملِّكِّ َيْومِّ الد ِّ
 هو اإلسالم الذي ارتضاه هللا بعد إكماله وال يقبل هللا من أحد سواه.

فما  ،فيه سعة في شموله لجميع نواحي الحياة، الدين أفيح يسع جميع التصرفات "أفيح"هذا الدين الواسع  "الدي و "
المكلف أيضًا حتى جنايات البهائم في الشرع لها أحكام،  من تصرف يتصرفه المكلف إال وللدين فيه حكم، وغير

الدين أفيح واسع، فهو يشمل جميع نواحي الحياة، ومن الضالل أن يزعم بعض الناس أن شيئًا من مناحي الحياة 
لدين في هذه الجهة، ال يا أخي الدين شامل لكل شيء، ستغنى عن ايمكن أن يستفاد من غير الدين، ويمكن أن ي  
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-في جميع نواحي الحياة، ومن نعم هللا  ،في المعامالت ،ا يحتاجه الناس، الدين أفيح، أفيح في عباداتهلكل م
ال سيما ما يربط المخلوق بالخالق، وما تحقق به العبودية التي من أجلها  ،أن األعمال متنوعة فيه -جل وعال

يعني ما صارت العبادة بالصالة فقط، وال أن تنوعت هذه العبادات،  -جل وعال-خلق اإلنس والجن من نعم هللا 
ي ركب ف -سبحانه وتعالى-ألن هللا  ر، وال بتالوة القرآن فقط، تنوعت؛بالصيام فقط، وال بالحج فقط، وال بالذك

جعل العبادات كلها مالية،  -جل وعال-بني آدم غرائز يتفاوت فيها بعضهم عن بعض، فمن الناس لو أن هللا 
ألن الذي -د يصلي ألف ركعة وال ينفق درهم، مثل هذا ويش تصير حياته لو أن الدين من الناس عنده استعدا

لو أن الدين جاء باإلنفاق فقط، ما في عبادات بدنية، كيف يعيش مثل هذا؟  -اضطرنا أن هذا الدين أفيح واسع
كيف يعيش لو كانت وفي المقابل بعض الناس عنده استعداد ينفق األموال الطائلة وال يصلي ركعتين، مثل هذا 

في تنوع العبادات نوع العبادات لحكم عظيمة وشيخ اإلسالم له رسالة  -جل وعال-فاهلل  ؟العبادات كلها بدنية
أحيانًا بعض الضرائب  ،األنظمة تضع على المخالفات ضرائب وم ..،بعض الناس يتمنى ليتكامل الناس،
ناس يتمنى أن تكون تسعمائة جلدة وال تسعمائة ريال، فمثل تسعمائة ريال، وبعض ال ،ستمائة ريال ،ثالثمائة ريال

ع ونو   ،ركب فيهم هذه الغرائز -جل وعال-هذا لو كانت العبادات مالية يمكن ما يستطيع أن يعيش، فاهلل 
من خالل هذه العبادة التي يسرت له وسهلت عليه، على  -جل وعال-العبادات لكي يصل إلى مراده بإذن هللا 

 مشترك الواجب من كل نوع ال يعفى منه أحد.أن القدر ال
 :-تعالى رحمه هللا-ثم قال الناظم 

 "جهراً " :وفي طبعة الشيخ رشد رضا "وال تنكر  جهالً "
 وال تنكدددددددر  جهددددددداًل نكيدددددددرًا ومنكدددددددراً 

 وال الحددددوض والميددددزا  إنددددك تنصددددحُ    ج
 

جهاًل بعض الناس ال يلزم إلنكاره  "ومنكراً  جهاًل نكيراً "هذه ناهية، والنون نون التوكيد الخفيفة  (ال) "وال تنكر  "
ولو كان عالمًا  هللا جاهالً كما أن من عصى  ،الشيء أن يكون جاهاًل، لكنه إذا أنكره عومل معاملة الجاهل

أنك  "وال تنكر  جهالً "بالحكم، فمن أنكر شيئًا بعد أن استيقنته نفسه فهو جاهل؛ ألنه قد يفهم بعضهم من قوله: 
عن علم فال شيء عليك، نعم من أنكر التسمية ألن الخبر الوارد بها لم يثبت عنده هذه مسألة، لكن إذا أنكرته 

ان هذا ال إشكال في ثبوته، ثبوته قطعي، الملكين اللذين يسأالن العبد إذا دفن وأنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملك
كر واآلخر النكير، جاء التسمية في حديث أما التسمية فجاءت في حديث عند الترمذي يأتيه ملكان أحدهما المن

يعني إذا كان من أهل النظر ولم يثبت  ،وصححه بعض أهل العلم، فإنكاره لعدم ثبوت الخبر فيه ،الترمذيعند 
فيكون اإلنكار عن علم، أما اإلنكار عن جهل لثبوت الخبر عنده، أو لعدم بلوغه  ،الخبر عنده هذه مسألة أخرى 

، من باب أن من عصى هللا جاهالً  حالين، لكن خبر ثابت عنده، وينكر ذلك يكون جاهالً إياه، هذا جهل على ال
ذا لم يبلغه الخبر فهو جاهل ال سيما ما يتعلق بالتسمية، والحديث عند الترمذي، وهو  ،وقد يعذر بجهله ،وا 

 مصحح من قبل بعض أهل العلم.
 وال تنكدددددددر  جهددددددداًل نكيدددددددرًا ومنكدددددددراً 

 .............. وال الحددددددوض.........   ج
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فالمؤمن ال العبد عن األصول الثالثة من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كير ومنكر إذا سأن
فينبغي أن  ،-عليه الصالة والسالم-يقول: ربي هللا، وديني اإلسالم، والنبي الذي بعث فينا هو محمد بن عبد هللا 

ويعد لها جوابًا، قد يقول أحد مثاًل: كل الناس يجيبون على هذه األسئلة،  ،ثةيعنى طالب العلم بهذه األسئلة الثال
وبعض الناس يلقنها األوالد من سن الثالثة، وبعضهم  ،كل الناس يجيبون، األطفال في الصف األول االبتدائي

ا هو بيدك، بعد ذلك، والمسألة مسألة توفيق، لكن قد يقول: كل الناس يجيبون، الجواب مقبل ذلك، وبعضهم 
المسألة مسألة اعتقاد صحيح يصدقه العمل، أما مجرد الدعاوى فال تنفع، وقد ال يجيب ولو كان من أكثر الناس 

هذا على خطر عظيم، إذا كان عنده شك أو ارتياب فيما يقرأ  ،لكنه لم يعتقد االعتقاد الصحيح ،قراءة للكتب
لمرتاب يكون جوابه: هاه ال أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا وفيما يعتقد ال شك أنه لن يجيب؛ ألن المنافق أو ا

في الدنيا وفي اآلخرة، والتثبيت في اآلخرة مترتب على الثبات في  -جل وعال-فقلته، فالمسألة تثبيت من هللا 
 ، ليثبت في اآلخرة.-جل وعال-الدنيا، وعلى اإلنسان أن يعمل ويسعى جاهدًا في هذه الدنيا مخلصًا هلل 

وهذان االسمان يدالن على أن هذين الملكين في صورة قبيحة منكرة، يستنكرها اإلنسان، وليسا  "رًا ومنكراً نكي"
 على صفة حسنة جميلة، يرغبها اإلنسان، وهذا مأخوذ من التسمية، وجاءت أوصافهما في األحاديث.

 وال تنكدددددددر  جهددددددداًل نكيدددددددرًا ومنكدددددددراً 
 وال الحددددددوض.......................    ج

 

من معتقد أهل السنة والجماعة اإليمان بعذاب القبر بعد السؤال  -عليه الصالة والسالم-الحوض حوض النبي 
ة السؤال "ثم ولذا يقول شيخ اإلسالم في الواسطية: "ثم بعد هذه الفتنة" فتن ؛إما أن ينعم في قبره ،من منكر ونكير
ما عذاب بعد هذه الفتنة يفتح له  ،بة الصحيحة يقال له: نم، فينام كنومة العروسفالذي يجيب باألجو  "إما نعيم وا 
يضرب  -نسأل هللا العافية-إلى آخره، وأما بالنسبة للذي ال يجيب هذا  ...ويأتيه من روحها ،باب إلى الجنة

يًّا{بمرزبة من حديد، ويفتح له باب من نار، ويعذب في قبره   [( سورة غافر69)] }النهاُر ُيْعَرُضوَ  َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعشِّ
{إلى يوم القيامة  ُلوا آَل فِّْرَعْوَ  َأَشده اْلَعَذابِّ اَعُة َأْدخِّ يًّا َوَيْوَم َتُقوُم السه فالقبر فيه  [( سورة غافر69)] }ُغُدوًّا َوَعشِّ

 نعيم وفيه عذاب، فعلى المسلم ال سيما طالب العلم أن يعد العدة.
الذي جاء وصفه ووصف مائه، وعدل آنيته، وأنه يذاد عنه  -معليه الصالة والسال-حوض النبي  "وال الحوض"

بأوصافهم وبأشكالهم، فمن ارتد بعده وكان قد آمن به يعرفه بعينه،  -عليه الصالة والسالم-أقوام يعرفهم النبي 
لى وأما من لم يدركه من أمته يعرفه في اآلثار التي تدل عليه؛ ألنه ارتد على عقبيه، فهؤالء الذين ارتدوا ع

 ((أصيحابي)) (())أصحابي أصحابييقول:  -عليه الصالة والسالم-يذادون عن الحوض، والنبي أعقابهم هؤالء 
ويلزم الجادة؛  ،فلينتبه اإلنسان إلى هذه المحدثات ((إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك))في بعض الروايات، فيقال: 

في التشريع، ينتبه لهذه  -جل وعال-شريع، مشاركة هلل ألن هذه المحدثات قد تكون في أول األمر يسيرة، لكنها ت
  .ويذاد عن الحوض ،المحدثات التي ال تزال تكبر شيئًا فشيئًا إلى أن يخرج بسببها من دينه فيرتد على عقبيه

والذي  عقبيه ألنهم ارتدوا، لكن من الذي ارتد على رافضة يزعمون أن النص في الصحابةوبعض الطوائف كال
الذين حفظ هللا بهم  -عليه الصالة والسالم-من األولى بهذا الوصف صحابة النبي  ؟دين الحدثأحدث في ال
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الدين، وحملوا الدين، وبلغوه إلى أقاصي الدنيا، أو الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فعبدوا من دون هللا، 
أمور كثيرة  ؟ذبوا هللا في تبرئته لعائشة، وك-جل وعال-األولياء، وحرفوا كتاب هللا  اعبدوا المشاهد والقبور ودعو 

نسأل -فما معنى اإلحداث؟  ،هذا اإلحداث في الدين، إن لم يكن هذا هو اإلحداث في الدين -نسأل هللا العافية-
 .-هللا السالمة والعافية

ه وجاءت في ذلك األخبار الصحيحة، وله لسان، لسان الميزان ما يضبط ب ،الميزان وله كفتان "والميزا "
الرجحان من عدمه، وأما خبر اللسان ففيه كالم، أما الكفتان فثابتتان، والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
ال بالضم؟ يقولون: كل  فة، فماذا نقول هنا بالكسر وا  لكل إنسان، ويوضع في الميزان في كفة، عندنا ِكفة وعندنا ك 

فة، كفة الثوب واألعمال المقابلة لها  ،ع األعمال الصالحة في كفة الحسناتتوض ،مستدير ِكفة، وكل مستطيل ك 
، كيف؟ الحسنة وأهل العلم يقولون: خاب من غلبت آحاده عشراته ،فيوزن هذا وهذا ،السيئة في كفة السيئات

 ،هذا ال شك أنه خائب، خيبة وحرمان وخسران ه تغلب عشراتهوالسيئة مثلها، فمن طول عمره آحاد بعشر أمثالها
 أن تغلب اآلحاد العشرات.وغبن 

ال يحتاج إليه؛ ألنه يعلم ما سيكون، وما يؤول إليه األمر من رجحان الحسنات  -جل وعال-هذه الميزان هللا 
على السيئات أو العكس، لكنه من باب خروج أو باب ظهور األمر من الغيب إلى الشهادة؛ ألنه لو اكتفي بعلم 

قيل له: هذه حسناتك لوم، لكن إذا رأى أمام عينيه، شاف الميزان و الدعى من يدعي أنه مظ -جل وعال-هللا 
الحسنات وقرر بسيئاته، عملت كذا  تهذه سيئاتك؟ يقول: ال، لكنه بعد ذلك إذا رجحيقول: ال،  ؟بقي منها شيء

وتجاوز  -جل وعال-وغفرها هللا  ،رجحت كفة الحسنات وبدلت السيئاتفإذا  ،يوم كذا نعم عملت، عملت كذا
نه ز و زن، وصاحب العمل جاء ما يدل على ها، قال: ال، لي سيئات غير هذه، يطمع، المقصود أن األعمال تو عن

 أيضًا، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فال يزن عند هللا جناح بعوضة، هذا يدل على أن اإلنسان قد يوزن.
، لكنه من مساو   " هذه أوامر ونواه  وال تنكرن " "وقل"ولذا قوله:  ؛تنصح بأن تعتقد هذه األمور "والميزا  إنك تنصحُ "

لمن يألف مثل الناظم ويأمر يتحدث بها على لسان الشرع الذي جاء بوجوب التزامها واعتقادها، وأما بالنسبة 
  وينهى هذا مجرد ناصح، مبين للناس.

................................... 
 وقدددددل: يخدددددرج هللا العظددددديم بفضدددددله

   بمائدهالفردوس تحيدا في  ى النهرعل

 .........................إندددك تنصدددحُ  
 تطددرحُ  ممدد  النددار أجسددادًا مدد  الفحدد

 جددداء يطفدددحُ إذ كحدددب حميدددل السددديل 
 ج

اصيهم وذنوبهم إلى أن يعذبون على قدر مع ن اإليمان إال الشيء اليسير جداً صاة الذين ليس معهم مجاء أن الع  
في  على النهر، يقال له: نهر الحياة تطرح األجساد التي صارت فحمً فحم، ثم بعد ذلك هذه ا يصيروا حممًا،

الحبة  ،كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة ما هي بحبةينبتون  ،الفردوس في الجنة، تحيا به، تحيا بمائه
ألن  قال بعض الحاضرين كأنه من أهل البادية؛ -عليه الصالة والسالم-ها النبي اللما قحتى نوع من النبات، 

 ولذا قال:  ؛كما تنبت الحبة في حميل السيلهذا النوع ما يعرفه كل الناس، 



  
 
 
 

13  
13 

 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
13 

 كحدددب حميدددل السددديل إذ جددداء يطفدددحُ     على النهر في الفردوس تحيدا بمائده
 ج

  لوادي نبتت، فهؤالء الذين يخرجون.جنب الوادي، فإذا جاء السيل ومشى مع ا نبت علىتي الت ..،السيل إذا جاء
 م  النار أجسادًا...................    العظددددديم بفضدددددله وقدددددل: يخدددددرج هللا

 ج

إال رحمة أرحم الراحمين يخرج مثل هؤالء، وهؤالء  ولم يبق   ،برحمة أرحم الراحمين يخرجون إذا انتهت الشفاعات
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-من معهم مثل مثقال الذرة من إيمان، فهؤالء آخر من يخرج من النار 

 ول هللا للخلددددددددد  شدددددددددافعوا   رسددددددددد
 
 

 ................................... 
 

-الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، أما من نفاه فال يعتد بقوله، لكن الشفاعة لها شروط، رضاه 
ذنه للشافع، ال بد أن يؤذن للشافعي  -جل وعال ْندَ عن المشفوع له، وا  ي َيْشَفُع عِّ ْذنِّهِّ{}َم  َذا الهذِّ ( 922)] ُه إِّاله نبِّإِّ
 فال بد من تحقق الشرطين لتتم الشفاعة. [( سورة األنبياء91)] }َواَل َيْشَفُعوَ  إِّاله لَِّم ِّ اْرَتَضى{ [سورة البقرة

 وا   رسدددددددددول هللا للخلددددددددد  شدددددددددافع
 
 

 ................................... 
 

حينما يشتد  ،-عليه الصالة والسالم-وهي من خصائصه لجميع الخالئق، وهذه الشفاعة العظمى  للناس كلهم،
منهم الشمس يفزعون إلى آدم، يخبرونه  ، وتدنوويلجمهم العرق  ،الموقف على الناسهول  ،يشتد الهول ،الناس

إال نفسه ملك وأنه ال ي ،وأنه أكل من الشجرة ،بما حصل لهم، ويطلبون منه أن يشفع، فيقول آدم يذكر معصيته
، يقولون آلدم: أنت أبو البشر خلقك هللا بيده، وأسجد لك اً فيأتون نوح ،ف، اذهبوا إلى غيري في هذا الموق

وأنت كذا وكذا، فيقول: أنا لي دعوة  ،فيقولون له: أنت أول الرسل ،ثم يذهبون إلى نوح ،مالئكته، فيقول ما يقول
ويطلبون  ،-عليه السالم-ن إلى إبراهيم فيذهبو  ،واحدة صرفتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم

فيذهبون إلى موسى، فيقول: إنه قتل نفسًا بغير حق، يذهبون إلى  ،ويعتذر منهمويذكر الكذبات الثالث،  ،منه
عليه -يذهبون إليه فيقول: أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش فعيسى وال يذكر خطيئة، اذهبوا إلى محمد، 

وقل  ،فيقال له: ارفع رأسك ،بمحامد يلهمه إياها -جل وعال-ويحمد هللا  ،السجود ويطيل ،-الصالة والسالم
يشفع هذه  -عليه الصالة والسالم-فيستفتح باب الجنة فيفتح، فالنبي  ،يسمع، وسل تعط، ثم يشفع في الخالئق

ت التي يختص كما أن من الشفاعا ،ال يشاركه فيها أحد -عليه الصالة والسالم-وهي من اختصاصه  ،الشفاعة
شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عليه من العذاب، وهناك شفاعات يشترك  -عليه الصالة والسالم-بها 

  .إخراج بعض أهل النار، وعدم إدخال بعضهم ممن استحقها ،فيها األنبياء والصالحون 
اإلسالم الذين يعتد بقولهم، وأما  باتفاق أئمة ،وهي مثبتة عند أهل السنة والجماعة ،المقصود أنواع الشفاعة كثيرة

وبمتواتر السنة، وال يعني أننا  ،من نفاها فال عبرة به، من نفى الشفاعة ال عبرة بقوله بعد ثبوتها بالكتاب العزيز
وال إشكال عندنا في هذا، لكن إذا كانت  ،متواتر السنة أننا ال نثبت باآلحاد، نثبت العقائد باآلحاد :إذا قلنا

ال فاآلحاد والمتواتر اآلحاد بأقسامه كله مقبول في هذه المسألة متو  اترة يذكرها أهل العلم من باب تقوية المسألة، وا 
 األبواب.

 وقل في عذاب القنبر................  ج  وا   رسدددددددددول هللا للخلددددددددد  شدددددددددافع
  ج
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 14 (4) شرح املنظومة احلائية البن أبي داود

 :في البيت الذي قبله
 علااى النهاار فااي الفااردوس تحيااا بمائااه

 ج

 .......كحب....................... 
 

 وهنا يقول: ،ويمكن ينكسر البيت بهذا "بةكح" :في نسختي دمشق والمنار
 وقددل فددي عددذاب القنبددر: حدد  موضددحُ     وا   رسدددددددددول هللا للخلددددددددد  شدددددددددافع

 ج

ح. :في نسخة دمشق  بالحق موِضح، أو بالحق موض 
 ...................................    وا   رسدددددددددول هللا للخلددددددددد  شدددددددددافع

 ج

 .-عليه الصالة والسالم- ذكرنا شفاعته
 وقددل فددي عددذاب القنبددر: حدد  موضددحُ     ...................................

 ج

}النهاُر ُيْعَرُضوَ  : -جل وعال-عذاب القبر حق، وجاء فيه األحاديث الصحيحة، ويدل عليه قوله  "ح  موضح"
اَعُة{ يًّا َوَيْوَم َتُقوُم السه  غدوًا وعشيًا يعني قبل قيام الساعة وهذا في القبر [( سورة غافر69)] َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعشِّ

} ُلوا آَل فِّْرَعْوَ  َأَشده اْلَعَذابِّ  :ومن أدلة عذاب القبر اليهودية التي قالت لعائشة ودعت لها [( سورة غافر69)] }َأْدخِّ
وأقرها،  -يه الصالة والسالمعل-وقاك هللا عذاب القبر، أو أعاذك هللا من عذاب القبر، فعرضت ذلك على النبي 
 ؟وصار يستعيذ باهلل من عذاب القبر دبر كل صالة، وهذا الحديث صحيح، نعم

 طالب:.......
ما أكلته السباع قبره في  ،الغريق قبره في البحر ،المقصود أن القبر حقيقة أو حكمًا، قبر كل شيء بحسبه

 }ُثمه َأَماَتُه َفَأْقنَبَرُه{نعمة  ،على بني آدم -جل وعال-هللا  بطونها، المقصود أن األمور نسبية، والقبر نعمة من نعم
 ؟ماذا تكون حاله ،إذا تصورنا حال الشخص الذي ال يدفن ،-جل وعال-نعمة من هللا  ،امتنان [( سورة عبس97)]

ماذا  أو في بيوت الناس ،وما تكون حال أهله؟ تصور أنه يلقى في البراري والقفار أو بين الناس في األزقة
بعد أن كان أعز الناس لديهم صار جيفة، لكن من نعم هللا  ،ويتأذون بمرآه ،يؤذيهم برائحته ونتنته ؟يصنعون به

  .أن ألهم الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه -جل وعال-
وسئل لماذا  ،وفي الهند جاء شخص وأعلن إسالمه ،وفي األديان في عند الهندوس وغيرهم مسألة اإلحراق

مت؟ هل دعاك أحد؟ فقال: ال ما دعاني أحد، ما الذي دعاك إلى اإلسالم؟ قال: ماتت أمه، فذهب ليحرقها أسل
وأوقده عليها، وذكر أن النار أكلت الكفن فقط،  ،فجمع لها الحطب العظيم، فأشعل هذا الحطب ،على عادتهم

ثم جاء ليعلن إسالمه،  ،ية فأحرقهالقت، فجمع لها حطب مرة ثانوانطفأت وبقيت أمه عارية أمام الناس كما خ  
 قال: لو لم يكن في دينكم إال قبر الميت، فالحمد هلل على نعمه التي ال تعد وال تحصى.

................................... 
 وال تكفدر  أهددل الصددالة.............

 ج

 وقددل فددي عددذاب القنبددر: حدد  موضددحُ  
................................... 

 ج

 ...ءت اإلقامة؟جا
 


